
Tapahtumatiedot: 

Karjalan liiton, Uudenmaan piirin ja Lohjan Karjalaseuran www-

sivuilla (www.karjalanliitto.fi) Lohjan Karjalaseura on myös 

Facebookissa 

Lisätietoja: 

 

Puheenjohtaja Klaus Turhanen, p.050 382 0936 

klaus.turhanen@eic.fi  

 

sihteeri Mari Virtanen, p. 041 507 5599, mari-

kristiina.virtanen@luksia.fi 

Lohjan 

Karjalaseura ry. 

Lohjan Karjalaseura on perustettu 1945. Seura on 

Karjalan Liiton ja Uudenmaan Karjalaseurojen piirin 

jäsen. Lohjan Karjalaseuraan ovat tervetulleita 

jäseneksi kaikki, joilla on karjalaisia juuria tai jotka 

ovat karjalaisuudesta ja karjalaisesta kulttuurista 

kiinnostuneita. 

Liittymällä jäseneksi tuet Karjalan Liiton ja Lohjan 

Karjalaseuran toimintaa sekä saat kaikki liiton edut. 

Seuran toiminta painottuu karjalaisen perinteen, 

kulttuurin ja luovutetun alueen tunnetuksi 

tekemiseen. Seura toimii yhteistyössä alueen 

muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. 

Karjalan liiton kauden 2018–2020 teemana on 

Karjalainen perintö. Tämä teema tulee tavalla tai 

toisella näkymään toiminnassamme. 

 

Jäsenmaksulaskutus uudistuu vuoden 2021 alusta 

alkaen, kun Karjalan Liitto siirtyy jäsenten 

suoralaskutukseen. Tällöin jäsenlaskut lähetetään 

suoraan jäsenseurojen henkilöjäsenille helmikuun 

Karjalan Kunnaiden mukana. Jäsenmaksu 

maksetaan kokonaisuudessaan Liiton tilille, jonka 

jälkeen maksetut jäsenseurojen 

jäsenmaksuosuudet tilitetään seurojen tileille 

maaliskuussa.  

 

Uudet jäsenet! ilmoittakaa jäsenhakemustiedot Erja 

Vaaralalle, p. 044 374 0079, 

erja.vaarala@gmail.com (lomake löytyy myös www

-sivuilta). 

Toiminta-ajatus ja 

jäsenmaksutiedot 

Tiedote 2/2020 

 

  

 

 



Yleisötilaisuudet 

 

Pyhäinpäivän juhla 

la 31.10.2020 jumalanpalvelukset Pyhän 

Laurin kirkossa ja ort. srk. keskuksessa 

(Nahkurinkatu 4), jonka jälkeen rukoushetki 

Karjalaan jääneiden muistomerkillä n. klo 

11.30 

Yhteinen juhla evl. seurakuntatalolla tämän 

jälkeen koronatilanne huomioiden.  

 

Itsenäisyyspäivä 

su 6.12.2020 

Lippukulkue lähtee sankarihaudoilta 

muistokivelle noin klo 11.15 

Lohjan Pyhän Laurin kirkko, Laurinkatu 1. 

Karjalaseura osallistuu muistomerkillä 

käyntiin. 

 

Yhdistetty kevät– ja syyskokous 
 

Lohjan Karjalaseuran kevätkokousta ei ole 

pidetty Covid19-pandemian vuoksi. Hallitus 

kutsuu siten jäsenistön sääntömääräiseen 

kokouksen, jossa käsitellään sekä kevät– että 

syyskokouksen asiat. Kevätkokoukset asiat 

on määritelty sääntöjen kohdassa 10§ ja 

syyskokouksen asiat kohdassa 11§. 

 

To 22.10.2020 klo 18 

Järnefeltin sali, Lohjan pääkirjasto 

Karstuntie 3 

 

 

 

 Syksyn 2020 ohjelma ja ennakkotietoa keväästä 2021 

Mitä karjalaisuus sinulle merkitsee? 

Miten se näkyy arjessasi tai juhlassasi? 

 

Covid19-pandemia on pysäyttänyt monet 

yhteiset tapahtumamme, mutta karjalaisuuden 

merkitystä voi pohtia kukin tykönään. 

 

Pyydämme jäsenistöltä muistoja, kuvia, 

piirustuksia ja pohdintaa aiheeseen liittyen. 

Kerro asiasta tavalla, jonka tuntuu parhaalta. 

 

Lähetä aineistosi Erja Vaaralalle 

(erja.vaarala@gmail.com ) 31.12.2020 

mennessä. 

Aineistosta kootaan julkaisu keväällä 2021. 

 

Osallistujien kesken arvotaan Karjalan Liiton 

SieMie-puodin lahjakortti (50€). 

 

 

Kerhot ja kurssit 

 

Kerhot ja kurssit on peruttu syksyltä 2020 

Covid19-pandemian vuoksi. 

 

 

 

Ennakkotietoa kevään tapahtumista 

 

Laulu– ja tarinatuokiot, kerhot sekä 

yleisötilaisuudet jatkuvat keväällä pandemia-

tilanteen salliessa. 

 

Tarkempia tietoja näistä on saatavissa elokuun 

alusta lähtien Lohjan Karjalaseuran tiedotteissa, 

www-sivuilla, lohjalaiset.fi –sivuilla ja Lohjan 

kaupungin tapahtumasivuilta. 

 

 


